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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi sekarang ini bahwa 

hampir semua aspek kegiatan disegala bidang ditentukan oleh kualitas dari teknologi 

dan informasi yang diterima dan dihasilkan pada kehidupan yang lebih baik. Terlebih 

lagi  adanya pemakaian komputer sebagai salah satu untuk meningkatkan efisien dan 

kualitas kerja menjadi luas dalam menyelesaikan pekerjaan diberbagai bidang 

misalnya lingkungan pelayanan kesehatan. Pelayanan Kesehatan merupakan upaya 

untuk menyelenggarakan perorangan atau bersama-sama dalam organisasi untuk 

mencegah dan meningkatkan kesehatan, memelihara serta menyembuhkan penyakit 

dan juga memulihkan kesehatan perorangan, kelompok, keluarga dan ataupun publik 

masyarakat. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan yang berkualitas, 

meskipun keinginan tersebut tidak sesuai dengan harapan. 

Sedangkan pelayanan kesehatan pada praktek Dokter Risman Saragih masih 

menggunakan sistem manual seperti jadwal praktek masih menggunakan kertas HVS, 

pelayanan bagian pendaftaran, pelayanan resep obat ke apotek, rekapan laporan dan 

pembayaran masih menggunakan pencatatan dibuku. Adapun proses bisnis yang ada 

didalam praktek Dokter Risman Saragih seperti pasien berobat terbagi menjadi dua 

yaitu pasien baru dan pasien lama, dimana pasien baru akan mengurus datanya ke 

petugas pendaftaran untuk menulis data identitas, petugas pendaftaran menerima data  

identitas pasien, kemudian membuat dan menyerahkan kartu pasien. Pasien baru 

menerima kartu pasien dan meminta nomor antrian. Untuk pasien lama meminta 

nomor antrian dan petugas pendaftaran memberikan kartu pasien dan menyerahkan 

nomor antrian. Sebelum dipanggil masuk ke ruangan dokter, perawat mengecek tensi 
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pasien dan selanjutnya pasien masuk untuk konsultasi ke dokter. Kemudian dokter 

menuliskan resep obat, apabila resep tersedia di apotek maka dokter memberi resep 

obat, jika tidak tersedia maka dokter memberi salinan resep(copy resep). 

Dengan adanya pertimbangan maka penelitian ini mengembangkan Sistem 

Informasi Pelayanan Di Praktek Dokter Spesialis Saraf & Akupuntur Dan Apotek 

Bedukang berbasis web. Maka penelitian ini mengambil metode Rapid Application 

Development (RAD), karena memiliki siklus pembangunan pendek, singkat dan 

cepat. Menurut proses bisnis, masalah dan metode penelitian yang akan digunakan, 

maka penelitian ini mempunyai judul “Sistem Informasi Pelayanan Praktek 

Dokter Spesialis Saraf & Akupuntur Berbasis Website studi kasus : Apotek 

Bedukang PangkalPinang dengan Metode Rapid Application Development 

(RAD)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana cara  membuat  Jadwal Praktek di Praktek dokter dan Apotek 

Bedukang agar lebih akurat? 

2. Bagaimana cara merekap laporan jual beli obat yang kurang memadai? 

3. Bagaimana cara pencatatan pendaftaran dan resep obat agar lebih jelas dan 

efektif? 

 

1.3. Batasan Masalah 

1. Sistem Informasi Pelayanan akan dibuat dan dirancang berbasis web. 

2. Pelayanan masih kurang efektif dalam pendaftaran, informasi jadwal praktek, 

pencatatan data pasien semuanya masih manual. 

3. Sistem transaksi pembayarannya secara tunai. 

Selain data  1 dan 2, Sistem Informasi Pelayanan pendaftaran tidak berbasis 

online. 
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1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

1. Penelitian bertujuan untuk menghasilkan informasi pelayanan yang akurat. 

2. Penelitian bertujuan agar bagian pencatatan data pasien bisa teratasi dengan 

efektif. 

3. Penelitian bertujuan supaya bisa membangun sistem menjadi cepat digunakan. 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian bermanfaat supaya pasien dapat mengakses dengan mudah 

menggunakan web. 

2. Penelitian bermanfaat supaya bisa menngunakan dengan mudah dalam 

mengeolah data dan mencari data pasien. 

3. Manfaat penelitian bagi penulis sangat berguna untuk mengembangkan sistem 

yang buat. 

 

1.5. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan menggambarkan urutan penelitian yang ditulis secara urut, 

dari bab I sampai bab akhir. Proposal penelitian ini mempunyai sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

  

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang tinjauan umum uraian teori-teori yang mendukung 

judul dan mendasari pembahasan secara detail dari objek penelitian dimana terdapat 

kutipan dari buku-buku,sumber internet maupun sumber referensi lainnya yang 

mendukung pembuatan laporan penelitian yang dibahas.  



 

4 
 

BAB III ORGANISASI 

Pada Bab ini akan membahas mengenai sejarah Praktek Dokter Spesialis Saraf & 

Akupuntur , Struktur Organisasi serta Tugas dan Wewenang. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Pada Bab ini membahas tentang, Analisa proses bisnis, Analisa masukan dan 

Keluaran Sistem Berjalan, Activity Diagram, Indentifikasi Kebutuhan, Package 

Diagram, Use Case Diagram, Rancangan Basis Data (ERD), Transformasi Diagram 

ERD ke LRS, LRS dan tabel, Spesifikasi Basis Data, Rancangan Layar dan Squence 

Diagram. 

 

BAB V PENUTUP 

Pada Bab ini akan menjelaskan tetang kesimpulan dan saran yang diharapkan penulis 

agar laporan menjadi lebih sempurna dimasa akan datang. 


